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  متغیرهاي مرتبط با
  ه نماز جماعت از نظر عوامل مدرسهب آموزان جذب دانش

  **عادل زاهد بابالن/  *سوران رجبی

  دهچكي
آموزان به نمـاز جماعـت از نظـر     هدف این مطالعه تعیین متغیرهاي مرتبط با جذب دانش

ـ استتحصیلی متوسطه  ةعوامل مدرسه در دور نفـر از عوامـل    247ایـن مطالعـه    ۀ. نمون
اي از بـین کلیـه عوامـل مدرسـه      مرحلـه ي چندگیـر  مدرسه بوده است که به روش نمونه

) مقطع متوسطه در اسـتان اردبیـل در   ان(معلمان، مربیان، امامان جماعت، مدیران و معاون
ند. در قالب روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی از ا هانتخاب شد 90-89سال تحصیلی 

 بـراي جماعت مدرسـه   آموزان به نماز نامه ارزشیابی عوامل مرتبط با گرایش دانش پرسش
از کـه   دهد میتشافی نشان ک. نتایج تحلیل عاملی اه استآوري اطالعات استفاده شد جمع

عامل حسـن   ،و به ترتیب اولویت داشته دار ابارعاملی معن ،عامل ، هفتنظر عوامل مدرسه
ـ انات فیزیکروابط معلمان و مربیان و سپس ام ـ   ی مدرسـه و نمازخانـه، ایمـان فـردي    ک

ها و جنسیت و  اجتماعی خانواده، تبلیغات رسانهـ   ، همساالن، وضعیت اقتصاديخانوادگی
  به نماز جماعت مدرسه اهمیت دارند.آموزان  یش دانشپایه تحصیلی در گرا
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  مقدمه
دانسـته  ن معنویت و ارتباط بـا خداونـد   کبرترین آیین عبادي و ر ،نماز در بیشتر ادیان الهی

در این بـاره از خداونـد چنـین اسـت:      درخواست حضرت ابراهیم ،مثال رايباست. شده 
وه طـور  کـ در  بـه حضـرت موسـی    1».ام را برپا دارنده نماز قرار ده پروردگارا من و ذریه«

را براي یاد  ن و نمازکهمانا من اهللا هستم، معبودي جز من نیست مرا پرستش «خطاب شد: 
رده کـ ات توصـیه  کـ و مرا به نمـاز و ز «هم روایت است:  از حضرت عیسی 2».من برپادار

  3».ام ه زندهکاست، مادام 
تلقی ل ارتباط با خداوند کترین ش عالیو  در آیین مقدس اسالم نماز جایگاهی واال دارد

 اظمکـ امـام   4».اسـت نماز، معراج مؤمن  ؛، معراج المؤمنوةالصل« :فرمود پیامبر شود. می
ه بنده بعـد  کبهترین چیزي  ؛المعرفۀ به، الصلوة افضل ما یتقرب به العبد الی اهللا بعد«د: فرمو

فرمـود:   امام باقر .»ند، نماز استک پیدا می به درگاه الهی تقرب آنوسیله  به از شناخت خدا
اسالم روي پـنج پایـه    ؛وة و الصوم و الحج و الوالیۀکالز الصلوة وبنی االسالم علی خمس: «

  .»والیتو ات، حج کز بنا شده است: نماز، روزه،
در  امام خمینی. اند زندگی انسان پرداختهدر و نقش آن  نمازبه  نیز بسیاري اندیشمندان

ترین اعمال دینی اسـت کـه اگـر قبـول      نماز مهم«المسائل معتقدند:  باب نماز توضیح يابتدا
اعمـال   ،شود و اگر پذیرفتـه نشـود   هاي دیگر هم قبول می درگاه خداوند عالم شود، عبادت

  نویسد: خصوص ریشه عبادت و نیایش میشهید مطهري درشود.  دیگر هم قبول نمی
ترین ابعاد وجود آدمـی،   ن تجلیات روح آدمی و یکی از اصیلتری یکی از پایدارترین و قدیمی

هد هر زمان و هرکجا که بشر د آثار زندگی بشري نشان می ۀحس نیایش و پرستش است. مطالع
وجود داشته باشد، نیایش و پرستش هم وجود داشته است. چیزي کـه هسـت، شـکل کـار و     

  5.شخص معبود متفاوت شده است
 ،مطرح شدم 1951در سال  که ابتدا توسط امیل دورکهایم قدرت محافظتی مذهبهمچنین 

 اهمیـت رفتارهـا و  ها نیز بر تأیید شد و آنبعدها توسط راش، جیمز، یونگ، فرانکل و فروم 
 در روزانه عبادت اجراي از دفاع ،پژوهشی طی 7رومانوسکی 6تأکید کردند.اعتقادات مذهبی 

 درك ،زمینـه  ایـن  در کـه  دارد عقیـده  و اسـت  دانسـته  ضـروري  مبـرم و  نیـازي  را مـدارس 

 اظهـار  8هاتس بوت و دیزاتر، سونینز دارد. فرهنگی اهمیت فهم و دولت کلیسا،هاي  دیدگاه

 بـاقی  یکـدیگر  کنـار  در بهتر کنند، می عبادت هم با تیمی صورت به که گروهیاند که  داشته



   ۱۰۵ آموزان به نماز جماعت از نظر عوامل مدرسه متغیرهای مرتبط با جذب دانش

مـردم در   9همچنین اهمیت مذهب در احساس سالمتی و احسـاس خـوب بـودن    .مانند می
  11و10.است شدهتأیید  ،تحقیقات مختلف

 دارد، زیرا بیشتر اهمیت جماعت به نماز کردن برگزار اما دارد، فراوان اهمیت نماز اگرچه

 رهبـري،  ماننـد  ،که عناصـري  است اسالمی مطلوبعۀ جام از ارزش با نمادي جماعت نماز

 آن در کـه  فراوانی هاي حکمت و جماعت نمازۀ مطالع بنابراین، گیرد. دربرمی را نظم اتحاد و

 جوامـع  داران دیـن  کـه  مسائلی ترین مهم از یکی ،علت همین به .است اهمیتبا بسیار نهفته،

 دار دیـن  را جامعه فرزندان چگونه که است مسئله این کرده، جلب خود را به بشري گوناگون

  12.سازند پرنصیب آسمانی ۀودیع این فراوان هاي بهره را از آنها و ردهک نمازخوان و
 هـاي  اصـالح نابسـامانی   و تغییر به تواند می فراگیري مرکزعنوان  به این میان، مدرسهدر 

 اقامۀ که رفتارهاي مذهبی و به ویژه مدارسی دهند می نشان ها پژوهش .بپردازد آموزان دانش

 را کمتر اخالقی مشکالت و ها ضدارزش ها، ناهنجاري و ها اضطراب اند، گرفته جدي را نماز

  13.اند بوده شاهد
تواند متأثر از متغیرهایی  می مدارس جماعت نماز در آموزان دانش شرکت یا عدم شرکت
 14در تحقیقــات بــه بعضــی از آنهــا پرداختــه شــده اســت. در پــژوهش کمــالی باشــد کــه 

 شـرایط  بـودن  قبیل نامناسـب  از دالیلی اند، نکرده شرکت جماعت نماز در که آموزانی دانش

 وقت نبودن بهداشتی، مناسب سرویس مانند ،فیزیکی امکانات بودن نامناسب نمازخانه، جوي

 15اند. در پژوهش بیگلـو  هکرد مطرح را نماز مراسم بودن کننده خسته و طوالنی نماز، برگزاري
 نمـاز  صـفوف  در مدرسـه  کارکنـان  حضـور  و ،اول درجه در شخص قلبی ایمان و اعتقاد نیز

 نمـاز  و مدرسه در آموزش میان 16حسینی .است گرفته قرار اهمیت دوم مرحله در ،جماعت

 و معلمـان  عملکرد چگونگی ويهمچنین یافته است.  معنادار اي رابطه آموزان دانش خواندن
 با هرچه برپایی در را آموزان دانش با ارتباط صمیمانه مدرسه و جماعت نماز در آنان شرکت

 17عسـگري  .اسـت  دانسـته  مؤثر ،امر به این آموزان دانش مندي هعالق و جماعت نماز تر شکوه
 کـردن  آشـنا  نمـاز،  برگـزاري  مناسـب  زمـان باید بـه   که است تأکید کرده خود پژوهش طی

خصـوص   این در آموزان دانش درونی تقویت و نمازۀ فلسف ویژه به و اهمیت هب آموزان دانش
 آمـوزان  دانـش  میان در نماز به گرایش میان که هیافت دست نتایج این به 18بهرامی .توجه شود

 در مقایسه بـا  نماز به دختر آموزان و گرایش دانش دارد وجود يمعنادار تفاوت پسر و دختر

 اهمیـت  و آمـوزان  دانـش  امکانات، تشویق و نمازخانه وجوداو  است. همچنین بیشتر پسران
 .است مؤثر دانسته بسیار نماز به آموزان دانش گرایش در ،نماز به را مادر و پدر دادن
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و بشـلیده و   21سـبیالن اردسـتانی   ،20، آزادیان19فیروزآبادي صفایی چون دیگري محققان
 تربیـت  بـه  مربـوط  کشور از خارج هاي اند. پژوهش دهکر اعالم یمشابه نتایج نیز 22همکاران

 براي .است مسئله این اهمیت از حاکی و مدارس، زندگی در عبادت لزوم و اخالقی و مذهبی

 راه ضـرورت  و داشـته  دینـی  و تربیتـی، اخالقـی   آینـده  بر مروري 23نی و ساندرزکها مثال،

 بـراي  مـؤثر  خـدمات  ۀعرض بر آنهاهمچنین  اند. دهکر مطرح را زمینه این در کارآمد هاي حل

انـد   دهکـر  تأکیـد  امر بر این 24مالتبی و دي راستا، همین اند. در کرده تأکید ها برنامه این اجراي
 هـاي  ن سـازما  هـا و  خـانواده  اسـت  الزم مـدارس  در گروهی هاي عبادت دادن انجام براي که

  .نباشد مسئله تحمیلی این و داشته مشارکت لیتئومس این اجراي در عمومی و خصوصی
 از یکـی  آمـوزان  دانـش  اخالقـی  و مـذهبی  تربیت که دهد می نشان یادشده هاي پژوهش

طـور   بـه  شـود. عبـادت   می افزوده آن اهمیت بر روز روزبه که است بشري هاي جوامع نگرانی
 تربیت به توجه هاي مصداق از یکی ،خاص طور به مدارس در نماز جماعت برگزاري و، عام

 بیشـتر  هرچـه  جـذب  هـاي  راه شـود.  می برگزار اسالمی مدارس جوامع در که است مذهبی

 آنهـا  از برخـی  نتـایج  که است بوده زیادي هاي موضوع پژوهش عبادت، این به آموزان دانش

اسـت   ، ایـن هاي قبلی که در ایران انجام گرفتـه  شد. وجه تمایز این پژوهش با پژوهش ارائه
آموزان بـه   عوامل مؤثر در جذب و گرایش دانش حاضر، بررسی تحلیل عاملی ۀکه در مطالع

مطالعات گذشته به بیـان توصـیفی    بیشترنظر بوده است. به عبارت دیگر،  نماز جماعت مد
 هاي قبلی، عـواملی  حاضر با الگو گرفتن از پژوهش . بنابراین، پژوهشاند کردهها بسنده  داده

 نمـاز  بـه  آموزان دوره متوسطه استان اردبیل دانش بیشتر هرچه جذب در معنادارطور  به که را
دهد. در همـین   اندرکاران قرار می بوده، شناسایی و در اختیار دست مؤثر مدارس در جماعت
ال پژوهش حاضـر بـدین صـورت خواهـد بـود کـه عوامـل مـرتبط بـا گـرایش           ؤراستا، س

؟ و انـد  تحصـیلی متوسـطه در اسـتان اردبیـل کـدام      ةآموزان به نماز جماعـت در دور  دانش
  ؟چیستترین عامل یا عوامل  مهم

  روش
آماري مطالعـه، کلیـه    ۀحاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامع ۀروش پژوهش مطالع

) مقطع متوسطه در استان انعوامل مدرسه (معلمان، مربیان، امامان جماعت، مدیران و معاون
با اسـتفاده از فرمـول    . حجم نمونه انتخاب شدهه استبود 90-89اردبیل در سال تحصیلی 



   ۱۰۷ آموزان به نماز جماعت از نظر عوامل مدرسه متغیرهای مرتبط با جذب دانش

داري یکـی از   ااما نظر به اینکه کفایـت تعـداد نمونـه بـراي معنـ     ه، نفر بود کوکران، دویست
و با در نظر گـرفتن امکـان عـدم برگشـت تعـدادي از       25هاي تحلیل عاملی است فرض پیش

ه در نهایـت بعـد از حـذف    کـ  ه استنفر در نظر گرفته شد 260ها، حجم نمونه  نامه پرسش
. روش شــده اســتتجزیــه و تحلیــل  نفــر 247هــا، حجــم نمونـه   نامــه تعـدادي از پرســش 

آماري این پژوهش حاصل سـه   هنمونرو،  ز اینا ،اي بوده مرحلهگیري این مطالعه، چند نمونه
  :ه استگیري زیر بود نمونه همرحل

منطقۀ آموزشی  نوزدهبتاً همگن که تقسیم استان به چهار قطب ناهمپوش نس ،اول ۀمرحل
منطقه آموزشی متناسب با حجم مناطق آموزشی موجـود در   ششکند و انتخاب  را افراز می

  اي متناسب). چهار قطب آموزشی (به صورت طبقه
منطقـه آموزشـی عضـو نمونـه در     شـش  6انتخاب مدارس از میان مدارس  ،دوم ۀمرحل

  اي متناسب). ل (به صورت طبقه او همرحل
نفـر از عوامـل مـدارس     130نفر از عوامل مدارس دخترانه و  130انتخاب  ،سوم ۀمرحل

م (بـه صـورت    دو ۀمدرسـه عضـو نمونـه در مرحلـ     35پسرانه به صورت تصادفی از میـان  
  تصادفی ساده در هر مدرسه).

 7/28نفـر (  71درصـد) زن،   4/32نفر ( هشتادنندگان، ک تکدر این مطالعه از مجموع شر
نـد. از نظـر سـنی در    ا هردکدرصد) جنسیت خود را مشخص ن 9/38نفر ( 96د و درصد) مر

  ند.  ا هبود 97/3و انحراف معیار  06/35سال با میانگین  45-27سنی  ۀدامن کی

  آوري اطالعات ابزار جمع
آموزان به نماز جماعت مدرسه (ویژه معلمـان،   نامه ارزشیابی عوامل مرتبط با گرایش دانش پرسش

مربیان، امامان جماعت، مدیران و معاونان): به منظور ساخت ابزاري براي ارزیابی عوامـل مـرتبط   
آموزان به نماز جماعت در مدارس از دید عوامل مدرسـه مراحـل گونـاگونی طـی      با جذب دانش

آمـوزان بـه نمـاز جماعـت،      است. در مرحلۀ اول، براي کشف عوامل مرتبط با گرایش دانششده 
نامه عوامـل   پرسش 26،نیلسنهاي مقیاس رفتار مذهبی و ایمان  هایی با الگو گرفتن از گزاره سؤال
 28ارانکـ و نتـایج فراتحلیـل نصـر و هم    27ارانکـ سازمانی جذب به نماز بشـلیده و هم  درون

شناسـی   از معلمان مدارس و اساتید گروه روانتعدادي در اختیار  ها الؤس شد. سپس تدوین
نامه مقدماتی حذف شد. در  هاي مبهم یا مشابه از پرسش مادهعنوان  به ماده دو قرار گرفت و

  شد.عامل براي مقاصد این پژوهش تأیید هفت ماده و  26اي با  نامه آخرین مرحله، پرسش
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و  هنفر انجـام گرفتـ   سیاي به حجم  روي نمونهنامه در یک مطالعۀ مقدماتی  این پرسش
. بعـد از اجـراي اصـلی، ضـریب آلفـاي      ه استدست آمد هب 78/0رونباخ آن کضریب آلفاي 

، در عامـل دوم  71/0و  83/0ل نمونـه در عامـل اول بـه ترتیـب     کرونباخ و تنصیف براي ک
، در عامـل پـنجم   76/0و  76/0در عامل چهارم ، 62/0و  79/0، در عامل سوم 82/0و  82/0
ل کـ و در  هبـود  73/0و  73/0، و در عامل هفتم 77/0و  77/0، در عامل ششم 78/0و  78/0

  . ه استدست آمد هب 81/0و  90/0نامه  پرسش
هـاي گـرایش مرکـزي و     ها در سطح توصیفی با استفاده از شـاخص  روش پردازش داده
مشخص نمـودن میـانگین وزنـی     علتح استنباطی نیز به و در سط هپراکندگی و درصد بود

  . ه استاستفاده شد، از تحلیل عاملی هاي هر عامل ماده

  جنتاي
تحصـیلی متوسـطه از    ةآموزان به نماز جماعت در دور ال: عوامل مرتبط با گرایش دانشسؤ

  ند؟ا دیدگاه عوامل مدرسه کدام
ملی براي نمونه تحقیق با اسـتفاده از  ان انجام تحلیل عاکقبل از گزارش تحلیل عاملی، ام

. بـا  ه اسـت بررسـی شـد   KMO(29(فایت نمونه برداري کرویت بارتلت و شاخص کآزمون 
در آزمـون   ایی عـاملی بـودن را دارد.  این مقیاس توان 1به  86/0بودن مقدار  کتوجه به نزدی

ن اکـ امرو،  از ایـن ، هبـه دسـت آمـد    0005/0در  P) میـزان  45/3029رویت بارتلـت نیـز (  ک
  گزارش تحلیل عاملی وجود دارد.

 30هـاي اصـلی، روش چـرخش متعامـد     لفـه ؤعوامل نهفته در آزمون بـا روش تحلیـل م  
و باالتر براي بار عاملی هـر مـاده    40/0و تعیین ضریب همبستگی  31سکمحورها از نوع واریما

تر از یـک بـه   هاي ویژه باال استخراج شده است. در این مدل، هفت عامل با توجه به تعداد ارزش
  .آمده است 1هاي ویژه آنها پس از چرخش در جدول شماره  دست آمده که ارزش

  

  لفه پس از چرخش از نظر عوامل مدرسهبراي هفت مؤ 1هاي ویژه باالتر از  ش: ارز1جدول 
  میکدرصد واریانس ترا  درصد تبیین واریانس  ارزش ویژه  ها لفهمؤ

  12/16  12/16  19/4  حسن روابط معلمان و مربیان
  10/28  98/11  11/3  یکانات فیزیکام

  86/37  75/9  53/2  خانوادگی - ایمان فردي
  21/46  35/8  17/2  همساالن

  93/53  72/7  00/2  اجتماعی خانواده - وضعیت اقتصادي
  68/60  74/6  75/1  ها تبلیغات رسانه

  37/67  69/6  74/1  جنسیت و پایه تحصیلی
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را در ایـن   کعامل بـا ارزش ویـژه بـاالتر از یـ    ، هفت 1نتایج حاصل در جدول شماره 
 :ازاسـت  بـه ترتیـب عبـارت     ،هاي ویژه آنها پس از چرخش ه ارزشک دهد میآزمون نشان 

، 98/11، 12/16مقـدار   ،به ترتیـب هرکدام  هک 74/1، 75/1، 00/2، 17/2، 53/2، 11/3، 19/4
ــوع    69/6، 74/6، 75/7، 35/8، 75/9 ــون و در مجم ــانس آزم ــد واری ــد  37/67درص درص

س کیافتـه واریمـا   نند. ماتریس عـاملی چـرخش  ک ل متغیرهاي آزمون را تبیین میکواریانس 
  آمده است: 2جماعت مدرسه در جدول شماره  نامه گرایش به نماز پرسش

  

  جماعت مدرسه نامه گرایش به نماز س پرسشکیافته واریما : ماتریس عاملی چرخش2جدول 
  تحقیق هاي حاصل از این عامل  ها سؤال

1  2  3  4  5  6  7  
              76/0 آموزان نوع ارتباط معلمان با دانش-11
              76/0 آموز روابط صمیمانه مسئوالن مدرسه با دانش-10
              64/0 آموز روابط صمیمانه مسئوالن مدرسه با دانش-15
              62/0 آموزان در مدرسه تشویق دانش-14
        43/0      59/0 نماز جماعتنان در کارکحضور دبیران و -9

              52/0 میزان محبوبیت مربی تربیتی-13
            42/0  52/0 هاي دینی و نشریات مذهبی در مدرسه تابک-22
            84/0   ی نمازخانهکانات فیزیکام-17
            75/0   ی مدرسهکانات فیزیکام-16
            58/0  42/0 یفیت آموزش مذهبی در مدرسهک-20
            55/0  47/0 برنامه فوقیفیت ک-21
            54/0  54/0 یفیت آموزش در مدرسهک-19
          84/0      آموز اعتقادات مذهبی دانش-1
          72/0     رد تربیتی والدینکعمل-6
          72/0     ام نمازکآموز با اح میزان آشنایی دانش-2
          68/0     وضعیت اعتقادي والدین -5

        83/0        همساالنمعاشرت با دوستان و -24
        73/0        وضعیت اعتقادي دوستان-23
    46/0    54/0        الگوپذیري اجتماعی-26
      83/0          شغل والدین-8
      80/0          تحصیالت والدین-7

    77/0            هاي گروهی تبلیغات رسانه-25
    64/0          40/0  حضور مربی تربیتی در مدارس-12
                مربیانریزي مدیران و  برنامه-18
  82/0              آموز دختر یا پسر بودن دانش-3
  78/0              آموز پایه تحصیلی دانش-4
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امـل  ع هفـت تشـافی، اسـتخراج   کنتیجه تحلیـل ا شود،  مالحظه می 2ه در جدول ک چنان
 کاز یـ  انـد) در بـیش   هاي آزمون (در جدول مشخص شـده  است که در آن تعدادي از ماده

 "نمـاز جماعـت   نان درکارکحضور دبیران و  " 9ماده  ،مثال رايب. اند داشتهعاملی  بار ،عامل
 هم در عامل اول (حسن روابط معلمان و مربیان) و هـم در عامـل چهـارم (همسـاالن) بـار     

حـذف شـده اسـت.     40/0تـر از   به دلیل بارعاملی پایین 18. همچنین ماده ستعاملی داده ا
روش تحلیـل عناصـر اصـلی و روش چـرخش متعامـد      ها با  مجموع، تحلیل عوامل دادهدر

س ک. بـا روش واریمـا  منجر شدعامل اساسی  هفتبه استخراج  ،سکمحورها از نوع واریما
ماده روي عامـل اول (عامـل حسـن روابـط معلمـان و       پنج ،چرخش آزمایشی هفدهپس از 

(ایمـان   مـاده روي عامـل سـوم   روي عامل دوم (امکانات فیزیکی)، چهـار  ماده  دومربیان)، 
مـاده روي عامـل پـنجم     دوماده روي عامل چهـارم (همسـاالن) و    دوخانوادگی)، ـ   فردي

هـا)، و   ماده روي عامل ششم (تبلیغات رسـانه  یکاجتماعی خانواده)، ـ   (وضعیت اقتصادي
ل کـ درصـد   37/67ه کـ قـرار گرفـت   امل هفتم (جنسیت و پایه تحصـیلی)  ماده روي ع دو

ماده به دلیل غیرقابل قبول  یازده ،نند. از سوي دیگرک ا تبیین میواریانس متغیرهاي آزمون ر
  عامل حذف شدند.  ک) یا داشتن بارعاملی در بیش از ی40/0متر از کبودن بار عاملی آنها (

مقیـاس در   هـا در هـر خـرده    ضرایب پایایی درونی، میانگین و انحراف اسـتاندارد نمـره  
  نشان داده شده است. 3جدول 

  مقیاس اندارد و ضریب آلفا براي هر خردهنگین، انحراف است: میا3جدول 
  ضریب آلفا  انحراف استاندارد  میانگین  ها مقیاس خرده

  83/0  83/3  23/19  حسن روابط معلمان و مربیان
  82/0  99/1  12/7  یکانات فیزیکام

  79/0  21/3  46/15  خانوادگیـ  ایمان فردي
  76/0  59/1  26/8  همساالن

  78/0  06/2  60/6  اجتماعی خانوادهـ  وضعیت اقتصادي
  77/0  07/1  60/3  ها تبلیغات رسانه

  73/0  08/2  11/6  جنسیت و پایه تحصیلی
  

 ،اسـت  70/0هـا، بـاالي    آزمـون  از خـرده  که ضریب پایایی هـر یـ  کدهد  نشان می 3جدول 
  دارند.براي سنجش ها پایایی الزم را  مقیاس بنابراین، خرده

  بحث
یعنـی   ،عامـل از نظـر عوامـل مدرسـه     هفـت ه ک دهد میتشافی نشان کا نتایج تحلیل عاملی

ابتـدا   ،و به ترتیب اهمیت داشتهعاملی  بار ،معلمان، مربیان، امام جماعت، مدیران و معاونان
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ی مدرسـه و نمازخانـه، ایمـان    کـ انات فیزیکعامل حسن روابط معلمان و مربیان و سپس ام
هـا و   اجتماعی خـانواده، تبلیغـات رسـانه   ـ   اديخانوادگی، همساالن، وضعیت اقتصـ   فردي

جماعـت مدرسـه از نظـر عوامـل      آموزان به نمـاز  سیت و پایه تحصیلی در گرایش دانشجن
  مدرسه اهمیت دارند. 

آموزان به نمـاز جماعـت در    دانش  فراتحلیل عوامل گرایش ۀدر مطالع 32نصر و همکاران
مـؤثر در نمـاز جماعـت را شـامل حضـور       اي مدرسـه  مدارس، عامل انسانی ـ آموزشگاهی درون 

دبیران و کارکنان در نماز جماعت، روابـط صـمیمانه مسـئوالن مدرسـه، نـوع ارتبـاط معلمـان بـا         
آموزان  دانش آموزان، حضور مربی تربیتی در مدارس، میزان محبوبیت مربی تربیتی، تشویق دانش

عوامل، حضور مربی تربیتـی در   اند. که از میان این آموزان ذکر کرده و اهمیت دادن به دانش
) و اهمیت دادن 4670/0ن (آموزا )، روابط صمیمانه اولیاي مدرسه با دانش6455/0مدارس (
  اند. ) به ترتیب باالترین میانگین وزنی را داشته3517/0آموزان ( به دانش

اند که دو عامل نگرش و اعتقاد به نمـاز جمعـه    اي نشان داده در مطالعه 33و همکاران احمدي
  .و میزان تقیدات مذهبی افراد، بیشترین تأثیر را در شرکت یا عدم شرکت در نماز جمعه دارد

هـاي   یعنـی گـرایش   ،ند که عوامـل فـردي  ا هخود نشان داد ۀدر مطالع 34نصر و همکاران
آمـوزان بـه    سیت و پایه تحصیلی در گرایش دانـش ، جنمذهبی، میزان آشنایی با احکام نماز

تـرین میـانگین وزنـی     نماز جماعت مؤثرند و عامل میزان آشـنایی بـا احکـام نمـاز، بـزرگ     
) را بـه  5760/0هاي مذهبی، میانگین وزنـی (  ) را به خود اختصاص داده و گرایش6729/0(

  خود اختصاص داده است. 
خـود، عوامـل خـانوادگی مـؤثر را در چهـار دسـتۀ        فراتحلیلیدر مطالعۀ  35نصر و همکاران

بنـدي   وضعیت اعتقادي خانواده، عملکرد تربیتی والدین، تحصیالت والدین و شغل والدین طبقـه 
) را 2910/0وزنـی (  میـانگین  تـرین  بزرگ والدین، شغل خانواده، به مربوط عوامل میان اند. از کرده

است. آنان همچنـین   گرفته قرار اهمیت بعدي رده ) در1860/0( خانواده اعتقادي داشته و وضعیت
عوامل مربوط به همساالن را به دو دسته وضـعیت اعتقـادي دوسـتان و معاشـرت بـا دوسـتان و       

نشـان دهنـده    3665/0که وضعیت اعتقادي دوستان با میـانگین وزنـی     بندي نموده همساالن طبقه
  .ماز جماعت در مدرسه استآموزان براي مشارکت در ن اهمیت تأثیر همساالن در دانش

مـرتبط بـا شـرکت    عوامـل   ها درباره شود در مطالعات بعدي دیدگاه خانواده پیشنهاد می
  .شودجماعت مدرسه و مقایسه آن با دیدگاه عوامل مدرسه بررسی  آموزان در نماز دانش
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